
 

 
 

MPS SERTİFİKALARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM  
Daha iyi performansla daha hızlı büyü ve geleceğe hazırlan 

 

 

MPS Hakkında 

 

MPS, iş birliği kuruluşu MPS-ECAS ile uluslararası süs bitkileri sektörü için sürdürülebilirlik 

sistemleri geliştirmekte ve sektördeki firmaları sertifikalandırmaktadır.  

MPS-ABC sertifikası dünya çapında uluslararası standart olarak kabul edilmektedir. Merkezi 

Hollanda’da bulunan MPS, 48 ülkede faaliyet göstermektedir. Dünya geneline bakıldığında 

MPS-ABC sertifika programına toplamda 3.150'den fazla üreticinin dahil olduğunu 

görmekteyiz. Sürdürülebilirlik standartlarının öncüsü olan MPS, 20 yılı aşkın bir süredir 

üreticiler için en iyi uygulamaları tanımlamakta ve geliştirmektedir.  

 

MPS-ABC Sürdürülebilirlik Sertifika programı, bir şirketin performansını; bitki koruma 

ürünleri, gübre, enerji, su kullanımı ve geri dönüşümden oluşan beş kategoride 

değerlendirmektedir. Sertifika programına katılan firmalar, yılda dört kez bu kategorilerdeki 

bireysel performansları hakkında gösterge niteliği taşıyan verilere istinaden geri bildirim alırlar.  

MPS-ABC sertifikası sürekli iyileştirmeye odaklanır ve üreticinin kendi alanında 

sürdürülebilirlik lideri olduğununun bir göstergesidir.   

 

Türkiye’deki sürdürülebilir uygulamalar 

 

Avrupa'nın sürdürülebilir bir şekilde yetiştirililmiş süs bitkilerine olan talebi  oranında 

Türkiye'nin kanıtlanmış sürdürülebilir üretime olan ilgisinde artışa sebep oldu. Sürdürülebilir 

ürünlere olan talep Doğu-Avrupa ve Rusya'da da artmaktadır.  

 

Bahçecilik sektöründeki sürdürülebilir uygulamalar aynı zamanda Türk Hükümeti için de önem 

taşıdığından, firmaların MPS sertifika programlarına katılımı T.C. Ticaret Bakanlığı destek 

programına alınmıştır. Green Cities Danışmanlık, MPS Türkiye Koordinatörü olarak 

katılımcılara kendi dillerinde hizmet sunmaktadır. Yerel koordinatörler ile gerçekleştirilen bu 

iş birliği sayesinde MPS, Türkiye’deki bahçecilik sektörü ile genel olarak ve üreticiler ile 

bireysel olarak daha yakın çalışabilmektedir. Bu sayede MPS bu bölgedeki şeffaflığın ve 

sürdürülebilirliğin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.  



 

 

MPS-ABC 

 

MPS-ABC, bilinçli sürdürülebilir üreticiler için lider çevre sertifikasıdır. Program, bahçecilik 

sektörü için uluslararası kurallar olarak hizmet vermek için sürdürülebilirlik standartlarının 

geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu sertifika programı firmalar tarafından bitki koruma 

ürünleri, enerji, gübre ve su kullanımı ile atıkları izlemek için kullanılabilir. Bağımsız kontroller, 

denetimler ve örnekleme özelliğine sahip izlenebilir bir çevresel kayıt sistemi olan MPS-ABC 

sertifika programı, alanında tamamen benzersizdir. 

 

MPS-ABC’nin faydaları; 

 

- Pazarlara erişimi kolaylaştırır 

- MPS-ABC yeterliliği, alıcılar / ihracatçılar için ve Royal Flora Holland mezat 

saatlerinin ekranlarında görünürlüğe sahiptir 

- Şirketlerin prestijini artmasına katkıda bulunur 

- Ölçüt / yönetim aracıdır 

- Şirketlerin ‘Güvenilir kayıt tutması’ yakın gelecekte bahçecilik sektöründe daha da 

önem kazanacak ve “The Floriculture Sustainability Initiative: FSI 2020” gibi girişimler 

nedeniyle katı bir gereklilik haline gelecektir; MPS-ABC katılımcıları bu gerekliliklere  

hazırlar. 

 

MPS-GAP 

 

MPS-GAP sertifikası, perakendecilere mal tedarik eden firmalar için izlenebilirlik, çevre, 

güvenlik ve hijyen alanlarındaki belirli gereksinimlere dayanılarak hazırlanmıştır. MPS ve 

Global GAP 2018 yılında anlaşmaya varmışlar, bu anlaşma kapsamında her iki sertifika 

birbirine denk kabul edilmiştir.    MPS-ABC sertifikası, MPS-GAP için bir önkoşul niteliği 

taşımaktadır. MPS-GAP sertifikasının tercih edilmesinin temel nedenleri risk azaltma ve 

izlenebilirliktir. 

 

MPS-GAP, Floriculture Sustainability Initiative (FSI) ile de uyumludur. FSI, birçok ülkede 

üyeleri (tedarikçiler, satıcılar, perakende satışlar ve sektör kuruluşları) bulunan uluslararası bir 

kuruluştur. Bu üyeler, sürdürülebilirlik için 2020 yılına kadar ticaretini yaptıkları çiçek ve 



bitkilerin en az %90'ının sürdürülebilirlik sertifikasına sahip olması gerektiği yönünde bir hedef 

belirlemişlerdir.  

 

MPS-GAP’in faydaları: 

- Global GAP ile birlikte, toptan ve perakende satış yapanlar / ihracatçılar için görünürlük 

sağlar. 

- MPS-ABC sertifikası MPS-GAP için ön şarttır: üreticilerin sürdürülebilirlik açısından 

kendilerini ayırt etmelerinin, şirketinizin itibarını artırmanın yeni bir yoludur. 

- MPS-GAP sertifikası sayesinde şirketler, pazarlara erişimi kolaylaştırarak 

süpermarketler ve perakendeciler tarafından belirlenen gereksinimlere uyduklarını 

gösterir. 

- MPS-GAP, FSI2020 tarafından belirlenen gereksinimlere uygundur. 

 

MPS-SQ (Socially Qualified) 

 

MPS-SQ sertifikası, evrensel insan haklarına, temsilci yerel kuruluşların davranış kurallarına 

ve aynı zamanda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan anlaşmalara 

dayanmaktadır. Uygulamada bu, MPS-SQ sertifikasına sahip olan şirketlerin kabul edilebilir 

çalışma saatlerinin, çalışanlar ile yapılan sözleşmelerin varlığının ve içeriğinin, tazminatların, 

bitki koruma ürünlerinin kullanımının vb. izlenebileceği anlamına gelir. MPS-SQ, FSI’nin 

‘Sosyal Sepetini’ kapsar ve yalnızca ‘Risk Ülkeleri’nde (FSI’ye uymak için) gereklidir. 

 

https://www.amfori.org/resource/countries-risk-classification 

 

MPS-SQ’nun faydaları; 

- Toplumun, sosyal açıdan sorumlu bir şekilde üretilmiş olan ürünlere olan talebini 

karşılamaktadır 

- İşletmenizin toptan ve perakende satış yapanlar açısından görülebilir kılmaktadır 

- Şirketinizin itibarını arttırır.  

- MPS-GAP, FSI2020 tarafından belirlenen gereksinimlere uygundur. 

 

Bilgi edinmek ve sorularınızı için Green Cities Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.  

E-posta :bilgi@greencities.com.tr  

Telefon :0 (242) 502 17 09 

https://www.amfori.org/resource/countries-risk-classification
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